Voor iedereen die leeft met kanker

“Zij heeft mij geholpen om een
en ander goed op een rijtje te
krijgen, zodat ik beter keuzes
kan maken”

“Rust en
warmte staan
centraal”

“Ik voelde me
gehoord en
gezien”

Een individueel gesprek met een deskundige
Onze deskundigen hebben
een professionele achtergrond
als (voormalig) huisarts,
bedrijfsarts, verpleegkundige,
re-integratiecoach, maatschappelijk werker of als financieel
deskundige.

“Viore is een plek waar ik

“Viore is een plek waar ik
ondersteuning vind bij mijn
ondersteuning
vind bij mijn
eigen verwerkingsproces”
eigen verwerking proces”

“Ik vond het fijn om mijn
verhaal te kunnen doen
en ik kreeg erkenning dat
het leven zwaar is”

Voor iedereen die leeft met kanker

Individueel gesprek met een deskundige
Voor wie
Voor mensen die leven met kanker (in welk stadium dan ook). Vooral voor
diegenen die met vragen zitten. Een persoonlijk gesprek met een ervaren
deskundige kan soms al veel van je vragen beantwoorden.

Wat kun je verwachten van een individueel gesprek
In enkele gesprekken helpt een deskundige, een zogenaamde gids, je
overzicht te krijgen en lucht te scheppen. Onze gidsen zijn goed op de hoogte
van de sociale kaart in de regio. Zij kunnen je informeren over en de weg
wijzen naar mogelijkheden binnen en buiten Viore. Ze denken met je mee, ter
ondersteuning en als stimulans.
Zij kunnen je op weg helpen als je vragen hebt over onderwerpen als:

• Kanker binnen het gezin
• Kanker en werk
• Levensvragen/zingeving
• Opbouwen na kanker
• Ondersteuning van naasten
• Levensvragen van jongvolwassenen

• Werken aan vitaliteit
• Voorbereiding op het levenseinde
• Keuzes in de behandeling
• Financiële en erfrechtelijke zaken
• Omgaan met verlies

Afspraak maken

Waar en wanneer

Wil je een afspraak maken voor een
individueel gesprek of wil je meer
informatie, mail ons dan via:
cv@viore.org. Of bel ons:
035 685 35 32.
Aan deze gesprekken zijn voor
jou geen kosten verbonden. Een
vrijwillige bijdrage in ons spaarvarken
wordt natuurlijk erg gewaardeerd.

Viore centrum voor iedereen die
leeft met kanker
Oosterengweg 44
1212 CN Hilversum
035 685 35 32
info@viore.org
Alle werkdagen tussen:
10:00 uur - 16:00 uur

